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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerphandeling 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. Indien een 
amendement betrekking heeft op een bestaande handeling waarop in de 
ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌ of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. 
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van de 
verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende specifieke bepalingen 
voor de doelstelling “Europese territoriale samenwerking” (Interreg) ondersteund door 
het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en financieringsinstrumenten voor 
extern optreden
(05488/1/2021 – C9 - 0192/2021 – 2018/0199(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

 gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (05488/1/2021 – C9 - 0192/2021),

 gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 19 september 
20181,

 gezien het advies van het Comité van de Regio’s van 5 december 20182,

  gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt3 inzake het voorstel van de 
Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2021)0289),

 gezien artikel 294, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

 gezien het overeenkomstig artikel 74, lid 4, van zijn Reglement door de bevoegde 
commissie goedgekeurde voorlopig akkoord,

 gezien artikel 67 van zijn Reglement,

 gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie regionale ontwikkeling 
(A9-0000/2021),

1. hecht zijn goedkeuring aan het standpunt van de Raad in eerste lezing;

2. constateert dat de handeling is vastgesteld overeenkomstig het standpunt van de Raad;

3. verzoekt zijn Voorzitter de handeling samen met de voorzitter van de Raad 
overeenkomstig artikel 297, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie te ondertekenen;

4. verzoekt zijn secretaris-generaal de handeling te ondertekenen nadat is nagegaan of alle 
procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en met de secretaris-generaal van de Raad zorg 

1 PB C 440 van 6.12.2018, blz. 116.
2 PB C 86 van 7.3.2019, blz. 137.
3 Aangenomen teksten van 26.3.2019, P8_TA(2019)0238.
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te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.



PR\1233417NL.docx 7/11 PE693.556v02-00

NL

BEKNOPTE MOTIVERING

1. Doelstelling “Europese territoriale samenwerking”

De doelstelling “Europese territoriale samenwerking” (Interreg) bevorderen is een belangrijke 
prioriteit van het cohesiebeleid van de Unie. Interreg staat in het teken van samenwerking 
tussen gemeenschappen, regio’s en landen in de EU en hun onmiddellijke buren.

In de verordening gemeenschappelijke bepalingen zijn gemeenschappelijke en 
fondsspecifieke regels vastgelegd. Bij Interreg-programma’s zijn verschillende lidstaten en 
derde landen betrokken en deze programma’s hebben bijzondere elementen. Daarom is er 
behoefte aan specifieke bepalingen voor Interreg-programma’s in het kader waarvan een of 
meer lidstaten en hun regio’s en, in voorkomend geval, partnerlanden en derde landen 
samenwerken over de grenzen heen.

2. Voorstel van de Commissie

Op 29 mei 2018 is de Commissie met een voorstel gekomen voor een verordening betreffende 
specifieke bepalingen voor de doelstelling “Europese territoriale samenwerking” (Interreg) 
ondersteund door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en 
financieringsinstrumenten voor extern optreden, om samenwerking over de grenzen van de 
Unie heen te vereenvoudigen. De Commissie heeft er rekening mee gehouden dat veel 
aspecten betreffende de totstandkoming en uitvoering van het EFRO in de verordening 
gemeenschappelijke bepalingen worden geregeld. In de discussienota over de financiën van 
de EU, alsmede in de evaluatie van het huidige kader en de raadpleging van het publiek over 
het kader voor 2021-2027 zijn de bevordering van samenhang met andere EU-beleidsterreinen 
en vereenvoudiging van het beleidskader als kerndoelstellingen gedefinieerd.

3. Interinstitutionele onderhandelingen

Na de vaststelling van het standpunt van het Parlement in eerste lezing op 26 maart 2019 zijn 
er van oktober 2019 tot december 2020 onder het Finse, Kroatische en Duitse voorzitterschap 
van de Raad interinstitutionele onderhandelingen gevoerd met het oog op een vroegtijdig 
akkoord voor de tweede lezing. Na vier trialoogrondes bereikte het onderhandelingsteam van 
het Parlement tijdens de laatste trialoog op 2 december 2020 een voorlopig akkoord met het 
voorzitterschap van de Raad.

De tekst van het voorlopig akkoord werd op 16 december 2020 door het Coreper en op 
18 december 2020 door REGI goedgekeurd. Na de verificatie door de juristen-vertalers heeft 
de Raad het akkoord op 27 mei 2021 formeel als zijn standpunt in eerste lezing aangenomen. 

4. Voornaamste elementen van het akkoord
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Het algemeen akkoord dat het Parlement met de Raad heeft bereikt, hield een verdere 
versterking van het voorstel in om samenwerking te vereenvoudigen, tekortkomingen aan te 
pakken die in de verordening voor de programmeringsperiode 2014-2020 zijn vastgesteld, de 
opbouw van de Interreg-programma’s aan te passen, de nadruk te leggen op de belangrijkste 
punten betreffende uitvoering en samenwerking, en het resultaten- en prestatiekader te 
verbeteren. 

De hoofdpunten van het akkoord houden verband met de volgende aspecten:

Onderwerp, toepassingsgebied en Interreg-onderdelen

In het akkoord worden de vier Interreg-onderdelen beschreven die worden ondersteund: 
grensoverschrijdende samenwerking, transnationale samenwerking, interregionale 
samenwerking en samenwerking tussen ultraperifere gebieden. Voor grensoverschrijdende 
samenwerking moeten de regio’s in beginsel gelegen zijn aan landgrenzen, of zeegrenzen 
hebben en maximaal 150 km overzee van elkaar verwijderd zijn. 

Er is rekening gehouden met de beginselen van partnerschap en meerlagig bestuur. Voor het 
eerst werd overeenstemming bereikt over een specifieke toewijzing om de samenwerking 
tussen ultraperifere gebieden en de aangrenzende omgeving te versterken. In het kader van 
interregionale samenwerking zal de uitwisseling van ervaringen en goede praktijken en 
capaciteitsopbouw nog steeds worden bevorderd met een specifieke reeks programma’s. Het 
Peace-Plus-programma zal de werkzaamheden van het door het EFRO gefinancierde PEACE-
programma voortzetten om vrede en verzoening tussen de aangrenzende graafschappen van 
Ierland en Noord-Ierland te ondersteunen.

Geografische dekking

De geografische dekking wordt voor elk onderdeel in detail omschreven. Het akkoord 
verleent de Commissie de bevoegdheid om uitvoeringshandelingen vast te stellen tot 
vaststelling van de lijst van Interreg-programmagebieden die steun kunnen ontvangen.

Middelen en medefinancieringspercentages

Volgens het akkoord bedragen de EFRO-middelen voor Interreg-programma’s 
8,05 miljard EUR in prijzen van 2018. Het grootste deel van deze middelen gaat naar 
grensoverschrijdende samenwerking (72,2 %), terwijl de toewijzing voor transnationale 
samenwerking, interregionale samenwerking en samenwerking tussen ultraperifere gebieden 
respectievelijk 18,2 %, 6,1 % en 3,5 % bedraagt. In het akkoord wordt rekening gehouden met 
de programma’s die door zowel het EFRO als de financieringsinstrumenten voor extern 
optreden van de Unie worden ondersteund, en worden duidelijke regels vastgesteld over 
teruggave van middelen en beëindiging. 

Het medefinancieringspercentage voor elk Interreg-programma bedraagt maximaal 80 %, 
tenzij met betrekking tot samenwerking tussen ultraperifere gebieden, waar het maximaal 
85 % bedraagt.

Specifieke doelstellingen voor Interreg en thematische concentratie
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In aanvulling op de specifieke doelstellingen van het EFRO kunnen het EFRO en, indien van 
toepassing, de financieringsinstrumenten voor extern optreden van de Unie in het kader van 
Interreg-programma’s ook steun verlenen aan de specifieke doelstellingen voor Interreg “Een 
beter op samenwerking gebaseerd bestuur” en “Een veiliger en zekerder Europa”. Ten minste 
60 % van de middelen die worden toegewezen voor grensoverschrijdende samenwerking, 
transnationale samenwerking en samenwerking tussen ultraperifere gebieden moet worden 
besteed aan ten hoogste drie beleidsdoelstellingen, waaronder “Een groener en koolstofarm 
Europa”. 

Vermeldenswaard is de verplichting om steun te verlenen aan maatregelen in het kader van de 
verordening betreffende het Europees Sociaal Fonds Plus en aan maatregelen die bijdragen tot 
de verwezenlijking van de Europese Green Deal. In de overeengekomen tekst wordt met 
name rekening gehouden met het streefcijfer om 30 % van de begroting van de Unie uit te 
geven ter ondersteuning van klimaatdoelstellingen en met het vereiste om activiteiten te 
ondersteunen die de normen met betrekking tot klimaat en milieu eerbiedigen en geen 
significante schade toebrengen aan de milieudoelstellingen.   

Programmering

De doelstelling “Europese territoriale samenwerking” zal worden uitgevoerd via Interreg-
programma’s in gedeeld beheer, met uitzondering van Interreg D-programma’s, die in indirect 
beheer kunnen worden uitgevoerd.

Het akkoord bevat nadere bepalingen over voorbereiding, beoordeling, goedkeuring en 
wijziging van Interreg-programma’s en over territoriale ontwikkeling, selectie van concrete 
acties, toezicht en evaluatie, programma-autoriteiten, audit van concrete acties, transparantie 
en communicatie.

De overeengekomen tekst bevat flexibiliteitsbepalingen ter bevordering van de ondersteuning 
van kleine projecten, waaronder acties voor intermenselijke contacten. De tekst omvat ook 
een flexibele reeks steunmaatregelen voor technische bijstand, die is afgestemd op de 
behoeften van elk programmatype.

Toezicht, evaluatie en communicatie

Met het oog op consistent toezicht op de prestaties worden de regels van de verordening 
gemeenschappelijke bepalingen afgestemd op de Interreg-programma’s, wordt de 
gemeenschappelijke reeks outputindicatoren verfijnd en wordt een gemeenschappelijke reeks 
resultaatindicatoren toegevoegd in het akkoord. Dit akkoord voorziet ook in een mogelijke 
evaluatie om de prestaties van Interreg-programma’s te onderzoeken en bevat specifieke 
verplichtingen van de beheersautoriteit met betrekking tot de indiening bij de Commissie van 
gegevens en van een eindverslag over de prestaties en met betrekking tot de evaluatie van de 
programma’s.

Subsidiabiliteit

Er is bijzondere aandacht besteed aan de vaststelling van een duidelijke hiërarchie van regels 
inzake subsidiabiliteit voor uitgaven en subsidiabiliteit van de kostencategorieën op EU-
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niveau, op het niveau van het specifieke Interreg-programma en op nationaal niveau, alsmede 
inzake personeelskosten, kantoor- en administratieve kosten, reis- en verblijfskosten, kosten 
voor externe expertise en diensten, kosten voor apparatuur en kosten voor infrastructuur en 
werken.

Interreg-programma-autoriteiten, beheer en controle

De regels van de verordening gemeenschappelijke bepalingen over programma-autoriteiten, 
beheer en controle zijn aan de Interreg-programma’s aangepast. Hierbij gaat het met name 
over de werking van de beheersautoriteit en enige auditautoriteit, alsook over de 
vereenvoudiging van de audit van concrete acties.

Financieel beheer, rekeningen en financiële correcties

In het akkoord zijn de regels vastgesteld voor vastleggingen in de begroting, betalingen, 
voorfinanciering en terugvorderingen. De voorfinancieringspercentages zijn met name 
vastgesteld op 1 % voor 2021 en 2022, terwijl het percentage tot 3 % wordt verhoogd voor elk 
jaar van de periode 2023-2026, met als doel de begunstigden van Interreg-programma’s 
voldoende voorfinanciering te bieden, aangezien zij vaak niet over voldoende eigen middelen 
beschikken om met hun concrete acties te beginnen.

Deelname van derde landen en LGO’s aan Interreg-programma’s in gedeeld beheer

Wat betreft de deelname van derde landen of partnerlanden, LGO’s of organisaties voor 
regionale integratie en samenwerking aan Interreg-programma’s, wordt er in het akkoord 
rekening mee gehouden dat niet-EU-landen, partnerlanden en LGO’s niet aan het EU-recht 
zijn gebonden. Daarom worden de desbetreffende toepasselijke bepalingen inzake 
programma-autoriteiten, beheersmethoden, subsidiabiliteit, grote infrastructuurprojecten, 
overheidsopdrachten, financieel beheer en de sluiting van financieringsovereenkomsten 
dienovereenkomstig aangepast.

Specifieke regels voor indirect beheer

Aangezien samenwerking met ultraperifere gebieden in indirect beheer kan worden 
uitgevoerd, worden in het akkoord specifieke bepalingen en vereisten ter zake vastgesteld.

Gedelegeerde handelingen 

De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie 
toegekend om de bijlage te wijzigen.

5. Aanbeveling

Al meer dan drie decennia is in het kader van Interreg steun verleend aan een groot aantal 
samenwerkingsprogramma’s. De rapporteur heeft er vertrouwen in dat het Parlement een 
evenwichtig en billijk compromis heeft bereikt dat waarborgt dat deze broodnodige steun in 
de programmeringsperiode 2021-2027 wordt voortgezet. Aangezien het standpunt van de 
Raad in eerste lezing overeenkomt met het in de interinstitutionele onderhandelingen bereikte 
voorlopig akkoord, beveelt de rapporteur aan om hier zonder verdere wijzigingen mee in te 
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stemmen.


